
39MAGYAR NARANCS 2018.  ápr i l is  5 .  KULTÚRA

V I S S Z H A N G

könyv tv/film lemez film

p ÖRÖK ÉVI-FANTÁZIÁK Címe
ellenére Marczinka Csaba kisregé-
nyében a fantáziák örök tárgyáról,
Éviről nem túl sokat tudunk meg.
Ellenben megismerjük a lecsúszott
pesti bölcsészt, aki számon tartja a
kiállításmegnyitókat, hogy ingyen
pezsgőhöz jusson, időnként kézira-
tokkal házal, de nem jár szerencsé-
vel. Aztán ez a mellékszál elhal.
Egyébként nincs szó másról, mint
a főszereplő érthetetlen ragaszko-
dásáról egy olyan párkapcsolathoz,
amit már az elején röviden le kel-
lett volna zárni. Hat év után is felte-
szi a kérdést, van-e esély a révbe
érésre. Egy öreg szerzetes nyugal-
mával szemléli Évi kicsapongásait,
miközben úgy vágyik a szerelmére,
mint egy kiskamasz. Egyforma ta-
lálkozások végtelen folyamát látjuk,
amelyekben a legapróbb részlete-
kig ismétlődnek a szertartások, a
kókuszos csoki kicsomagolásától a
végkifejletig, a történet elején bősé-
gesen adagolt szabadtéri szextől a
nyögvenyelős együttlét váratlan
megszakadásáig. Fordulatra egé-
szen a negyvenkettedik oldalig kell
várni, ahol Évi a szokásos vadító fe-
kete bőr miniszoknya helyett cinó-
berpirosat visel. Amúgy meg csak a
párhuzamosan tartott pasik nevei
váltakoznak. Némelyiket elhagyja,
némelyik meghal, vagy egyszerre
tűnnek fel a bölcsész Karesz álmá-
ban Dulifuli, Tréfi meg Törpapa ké-
pében, ahogy próbálnak közel fér-
kőzni Hófehérkéhez. Ám róluk sem
tudunk meg semmit azon kívül,
hogy valójában rájuk sincs szüksé-
ge senkinek. A történet nincs lezár-
va, az újrakezdés lehetősége az
utolsó oldalon is megjelenik. Annak
bemutatása, hogy az élet egy nagy
mókuskerék, egészen hátborzon-
gató is lehetne, ha a szereplők vi-
selkedése nem lenne vállalhatatla-
nul kínos.

Pócs Gergely

Garbo Kiadó, 2017, 72 oldal, 2300 Ft



p GODFREY, A LAKÁJ Lakájokban
gazdag múltú (Hyppolit) és jelenű
(NER) nemzetként már csak a ha-
gyományok ápolása okán sem me-
hetünk el szó nélkül a nagyszerű
őshollywoodi vígjátékiparos, Gre-
gory La Cava 1936-os lakájklasszi-
kusa, a My Man Godfrey mellett.
A tömegek elszegényedése (lásd vi-
lágválság), a screwball comedy vi-
rágzása (lásd Ez történt egy éjszaka)
és a becsülettel nyomorgó hajlék-
talanból előkelő lakájjá lecsúszó
Godfrey-t alakító William Powell
(lásd Thin Man-sorozat) egészen
modern rezignáltsága mind kellet-
tek a sikerhez. A tények röviden: az
előkelő New York-i társaság mulat-
ságán az nyer, aki egy igazi „elfelej-
tett embert” tud felmutatni, és
Godfrey-ra, a nyomortanya lakójára
tökéletesen illik a leírás. Az önérze-
tes nyomorgót magával cipelő, elké-
nyeztetett liba (Carole Lombard full-
ba tolja a libát) hamar elszégyelli
magát, és gyorsan megteszi God -
frey-t családi lakájnak. Míg Godfrey-
nak volt gyerekszobája, gazdagék-
nál nem találni olyan szobát, mely-
ben ne egy őrült dühöngene, termé-
szetesen a társasági élet szabályai-
nak mentén. A screwball szabályai
szerint a pergő nyelvű nők tanítják
móresre a gyenge lábakon álló fér-
fiakat, de itt fordítva van, Godfrey
az, aki leiskolázza a női szakaszt.
Persze ő is csak egy pontig lehet
okos, a nem is olyan szelíd női erő-
szak – ez nem spoiler, hanem mű-
faji sajátosság – őt is bedarálja. De
a lényeg, hogy Powell, az életvitel-
szerű szalonspiccet propagáló Thin
Man-filmek sztárja, aki Clark Gable-
nél is előkelőbben viselte a bajuszt,
itt is bizonyítja, hogy nála virtuó-
zabban senki sem tudott részeget
játszani.

- kg -

A Filmbox Family műsorán



p FLAME A magyar származású
holland hegedűművészt, Gwendo -
lyn Masint többször hallottam már
koncerten. Ritka élmény, amikor a
lemez ilyen szuggesztíven képes fel-
idézni az előadó fizikai jelenlétét.
Miközben legújabb, Flame című ko-
rongját hallgatom, játéka 3D-s ho-
logramként vetíti elém őt magát és
szenvedélyes, szélben hajlongó fa-
mozdulatait. Zsigerből tör fel belőle
minden hang. Őrá mondják, hogy
musician animal. Amit pedig a firen-
zei mester, Lorenzo Carcassi 1761-
ben épített hegedűjéből felszabadít,
az maga a nyers természeti erő. 
A tűz kettős természetét testesítik
meg a darabok, legalábbis Masin ér-
telmezésében, melyek hol szenve-
délyesen felégetik, hol csak szelíden
bevilágítják komfortzónánk holt te-
reit. De bármilyen hőfokon is égjen,
Masin nem esztétizál. A lemez nyi-
tódarabjában, Debussy g-moll hege-
dűszonátájában a vonót Kill Bill sza-
murájkardjaként forgatja. Merész
glissandók sikoltanak az élén, néha
hallani, ahogy húsba vág vele, hogy
aztán szelíd brutalitása felolvadjon
a materiális valóságon már-már gú-
nyolódó üveghangokban. Masin na-
gyon magasra teszi a lécet Debussy
utolsó művével, de a műsort a ké-
sőbbi darabokban is képes ennek
hőfokához igazítani, legyen szó át-
iratról vagy eredetileg is hegedű és
zongora duettjére írott műről. Leg-
nagyobb bravúrja, hogy játékával ké-
pes feloldani a hegedű hangszer mi-
voltát. De még ennél is tovább
megy. Olyan szinten hozza közös
nevezőre Debussy, Szymanowski,
Messiaen, Stravinsky, Ravel zenéjét,
mintha a lemez teljes anyagát egyet-
len komponista jegyezné.

Masin magas hevületű zenélésé-
nek hűvös ellenpontja a zongorista,
Simon Bucher minimalista, fekete-
fehér játéka. Garantált katarzis,
csak is haladóknak.
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Orchid Classics, 2017



p READY PLAYER ONE A múltfel-
dolgozásban még Trianonnál sem
tartunk, de egyszer talán a 80-as
évekig is eljutunk, és akkor végre
megszólalhatnak azok a késő Ká-
dár-kori kiskamaszok, akik máig
sem heverték ki fájdalmukat. Azt az
égető érzést, amit csak azok tud-
nak átérezni, akiknek az örök sláger
Commodore 64 helyett a játékok-
ban szegény Commodore Plus/4-
et hozta a nyugatnémet Mikulás.
Az, hogy ezt végre kimondhattuk,
Ernest Cline kultikus regényének és
Spielberg filmváltozatának köszön-
hető, és ezzel máris nagy mentálhi-
giénés hasznot könyvelhettünk el.
Könyv és film is a szürke jövőben
játszódik, de a szivárványos nyolc-
vanas éveknek állít emléket, annak
az évtizednek, ami a Donkey Kong-
gal kezdődött, a Kincsvadászokkal
folytatódott, majd azzal végződött,
hogy John Cusack egy fej fölé emelt
boomboxból az In Your Eyest böm-
bölteti szíve hölgyének. Még jó,
hogy ennek az évtizednek a meg-
szállottja a jövő legnépszerűbb já-
téka, az OASIS tervezője, a geekek
istene, aki végrendeletében kihirde-
ti, hogy azé lesz egész virtuális ki-
rálysága, aki megtalálja a játékban
elrejtett kinyilatkoztatást, kocka-
nyelven a Húsvéti Tojást. Spielberg
kamaszai éppúgy a főgeek tojását
keresik, mint a gaz nagyvállalat gaz
főnöke, míg egy másik szint ver-
senyzői egy még eldugottabb kincs,
egy forgatókönyv nevű őskori vala-
mi hollétét kutatják. Szegények min-
dig lyukra futnak, de sebaj, mert az
alámerülés a virtuális valóságban
két pompázatos jelenetre – egy autó-
versenyre és egy Kubrick előtti fő-
hajtásra – is elég. Ez kétszer 10 perc
tiszta brillírozás, nem várt szép
eredmény a 71 éves Spielbergtől.
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nak volt gyerekszobája, gazdagék-
nál nem találni olyan szobát, mely-
ben ne egy őrült dühöngene, termé-
szetesen a társasági élet szabályai-
nak mentén. A screwball szabályai
szerint a pergő nyelvű nők tanítják
móresre a gyenge lábakon álló fér-
fiakat, de itt fordítva van, Godfrey
az, aki leiskolázza a női szakaszt.
Persze ő is csak egy pontig lehet
okos, a nem is olyan szelíd női erő-
szak – ez nem spoiler, hanem mű-
faji sajátosság – őt is bedarálja. De
a lényeg, hogy Powell, az életvitel-
szerű szalonspiccet propagáló Thin
Man-filmek sztárja, aki Clark Gable-
nél is előkelőbben viselte a bajuszt,
itt is bizonyítja, hogy nála virtuó-
zabban senki sem tudott részeget
játszani.

- kg -
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p FLAME A magyar származású
holland hegedűművészt, Gwendo -
lyn Masint többször hallottam már
koncerten. Ritka élmény, amikor a
lemez ilyen szuggesztíven képes fel-
idézni az előadó fizikai jelenlétét.
Miközben legújabb, Flame című ko-
rongját hallgatom, játéka 3D-s ho-
logramként vetíti elém őt magát és
szenvedélyes, szélben hajlongó fa-
mozdulatait. Zsigerből tör fel belőle
minden hang. Őrá mondják, hogy
musician animal. Amit pedig a firen-
zei mester, Lorenzo Carcassi 1761-
ben épített hegedűjéből felszabadít,
az maga a nyers természeti erő. 
A tűz kettős természetét testesítik
meg a darabok, legalábbis Masin ér-
telmezésében, melyek hol szenve-
délyesen felégetik, hol csak szelíden
bevilágítják komfortzónánk holt te-
reit. De bármilyen hőfokon is égjen,
Masin nem esztétizál. A lemez nyi-
tódarabjában, Debussy g-moll hege-
dűszonátájában a vonót Kill Bill sza-
murájkardjaként forgatja. Merész
glissandók sikoltanak az élén, néha
hallani, ahogy húsba vág vele, hogy
aztán szelíd brutalitása felolvadjon
a materiális valóságon már-már gú-
nyolódó üveghangokban. Masin na-
gyon magasra teszi a lécet Debussy
utolsó művével, de a műsort a ké-
sőbbi darabokban is képes ennek
hőfokához igazítani, legyen szó át-
iratról vagy eredetileg is hegedű és
zongora duettjére írott műről. Leg-
nagyobb bravúrja, hogy játékával ké-
pes feloldani a hegedű hangszer mi-
voltát. De még ennél is tovább
megy. Olyan szinten hozza közös
nevezőre Debussy, Szymanowski,
Messiaen, Stravinsky, Ravel zenéjét,
mintha a lemez teljes anyagát egyet-
len komponista jegyezné.

Masin magas hevületű zenélésé-
nek hűvös ellenpontja a zongorista,
Simon Bucher minimalista, fekete-
fehér játéka. Garantált katarzis,
csak is haladóknak.
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p READY PLAYER ONE A múltfel-
dolgozásban még Trianonnál sem
tartunk, de egyszer talán a 80-as
évekig is eljutunk, és akkor végre
megszólalhatnak azok a késő Ká-
dár-kori kiskamaszok, akik máig
sem heverték ki fájdalmukat. Azt az
égető érzést, amit csak azok tud-
nak átérezni, akiknek az örök sláger
Commodore 64 helyett a játékok-
ban szegény Commodore Plus/4-
et hozta a nyugatnémet Mikulás.
Az, hogy ezt végre kimondhattuk,
Ernest Cline kultikus regényének és
Spielberg filmváltozatának köszön-
hető, és ezzel máris nagy mentálhi-
giénés hasznot könyvelhettünk el.
Könyv és film is a szürke jövőben
játszódik, de a szivárványos nyolc-
vanas éveknek állít emléket, annak
az évtizednek, ami a Donkey Kong-
gal kezdődött, a Kincsvadászokkal
folytatódott, majd azzal végződött,
hogy John Cusack egy fej fölé emelt
boomboxból az In Your Eyest böm-
bölteti szíve hölgyének. Még jó,
hogy ennek az évtizednek a meg-
szállottja a jövő legnépszerűbb já-
téka, az OASIS tervezője, a geekek
istene, aki végrendeletében kihirde-
ti, hogy azé lesz egész virtuális ki-
rálysága, aki megtalálja a játékban
elrejtett kinyilatkoztatást, kocka-
nyelven a Húsvéti Tojást. Spielberg
kamaszai éppúgy a főgeek tojását
keresik, mint a gaz nagyvállalat gaz
főnöke, míg egy másik szint ver-
senyzői egy még eldugottabb kincs,
egy forgatókönyv nevű őskori vala-
mi hollétét kutatják. Szegények min-
dig lyukra futnak, de sebaj, mert az
alámerülés a virtuális valóságban
két pompázatos jelenetre – egy autó-
versenyre és egy Kubrick előtti fő-
hajtásra – is elég. Ez kétszer 10 perc
tiszta brillírozás, nem várt szép
eredmény a 71 éves Spielbergtől.
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p ÖRÖK ÉVI-FANTÁZIÁK Címe
ellenére Marczinka Csaba kisregé-
nyében a fantáziák örök tárgyáról,
Éviről nem túl sokat tudunk meg.
Ellenben megismerjük a lecsúszott
pesti bölcsészt, aki számon tartja a
kiállításmegnyitókat, hogy ingyen
pezsgőhöz jusson, időnként kézira-
tokkal házal, de nem jár szerencsé-
vel. Aztán ez a mellékszál elhal.
Egyébként nincs szó másról, mint
a főszereplő érthetetlen ragaszko-
dásáról egy olyan párkapcsolathoz,
amit már az elején röviden le kel-
lett volna zárni. Hat év után is felte-
szi a kérdést, van-e esély a révbe
érésre. Egy öreg szerzetes nyugal-
mával szemléli Évi kicsapongásait,
miközben úgy vágyik a szerelmére,
mint egy kiskamasz. Egyforma ta-
lálkozások végtelen folyamát látjuk,
amelyekben a legapróbb részlete-
kig ismétlődnek a szertartások, a
kókuszos csoki kicsomagolásától a
végkifejletig, a történet elején bősé-
gesen adagolt szabadtéri szextől a
nyögvenyelős együttlét váratlan
megszakadásáig. Fordulatra egé-
szen a negyvenkettedik oldalig kell
várni, ahol Évi a szokásos vadító fe-
kete bőr miniszoknya helyett cinó-
berpirosat visel. Amúgy meg csak a
párhuzamosan tartott pasik nevei
váltakoznak. Némelyiket elhagyja,
némelyik meghal, vagy egyszerre
tűnnek fel a bölcsész Karesz álmá-
ban Dulifuli, Tréfi meg Törpapa ké-
pében, ahogy próbálnak közel fér-
kőzni Hófehérkéhez. Ám róluk sem
tudunk meg semmit azon kívül,
hogy valójában rájuk sincs szüksé-
ge senkinek. A történet nincs lezár-
va, az újrakezdés lehetősége az
utolsó oldalon is megjelenik. Annak
bemutatása, hogy az élet egy nagy
mókuskerék, egészen hátborzon-
gató is lehetne, ha a szereplők vi-
selkedése nem lenne vállalhatatla-
nul kínos.

Pócs Gergely

Garbo Kiadó, 2017, 72 oldal, 2300 Ft



p GODFREY, A LAKÁJ Lakájokban
gazdag múltú (Hyppolit) és jelenű
(NER) nemzetként már csak a ha-
gyományok ápolása okán sem me-
hetünk el szó nélkül a nagyszerű
őshollywoodi vígjátékiparos, Gre-
gory La Cava 1936-os lakájklasszi-
kusa, a My Man Godfrey mellett.
A tömegek elszegényedése (lásd vi-
lágválság), a screwball comedy vi-
rágzása (lásd Ez történt egy éjszaka)
és a becsülettel nyomorgó hajlék-
talanból előkelő lakájjá lecsúszó
Godfrey-t alakító William Powell
(lásd Thin Man-sorozat) egészen
modern rezignáltsága mind kellet-
tek a sikerhez. A tények röviden: az
előkelő New York-i társaság mulat-
ságán az nyer, aki egy igazi „elfelej-
tett embert” tud felmutatni, és
Godfrey-ra, a nyomortanya lakójára
tökéletesen illik a leírás. Az önérze-
tes nyomorgót magával cipelő, elké-
nyeztetett liba (Carole Lombard full-
ba tolja a libát) hamar elszégyelli
magát, és gyorsan megteszi God -
frey-t családi lakájnak. Míg Godfrey-
nak volt gyerekszobája, gazdagék-
nál nem találni olyan szobát, mely-
ben ne egy őrült dühöngene, termé-
szetesen a társasági élet szabályai-
nak mentén. A screwball szabályai
szerint a pergő nyelvű nők tanítják
móresre a gyenge lábakon álló fér-
fiakat, de itt fordítva van, Godfrey
az, aki leiskolázza a női szakaszt.
Persze ő is csak egy pontig lehet
okos, a nem is olyan szelíd női erő-
szak – ez nem spoiler, hanem mű-
faji sajátosság – őt is bedarálja. De
a lényeg, hogy Powell, az életvitel-
szerű szalonspiccet propagáló Thin
Man-filmek sztárja, aki Clark Gable-
nél is előkelőbben viselte a bajuszt,
itt is bizonyítja, hogy nála virtuó-
zabban senki sem tudott részeget
játszani.
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meg a darabok, legalábbis Masin ér-
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délyesen felégetik, hol csak szelíden
bevilágítják komfortzónánk holt te-
reit. De bármilyen hőfokon is égjen,
Masin nem esztétizál. A lemez nyi-
tódarabjában, Debussy g-moll hege-
dűszonátájában a vonót Kill Bill sza-
murájkardjaként forgatja. Merész
glissandók sikoltanak az élén, néha
hallani, ahogy húsba vág vele, hogy
aztán szelíd brutalitása felolvadjon
a materiális valóságon már-már gú-
nyolódó üveghangokban. Masin na-
gyon magasra teszi a lécet Debussy
utolsó művével, de a műsort a ké-
sőbbi darabokban is képes ennek
hőfokához igazítani, legyen szó át-
iratról vagy eredetileg is hegedű és
zongora duettjére írott műről. Leg-
nagyobb bravúrja, hogy játékával ké-
pes feloldani a hegedű hangszer mi-
voltát. De még ennél is tovább
megy. Olyan szinten hozza közös
nevezőre Debussy, Szymanowski,
Messiaen, Stravinsky, Ravel zenéjét,
mintha a lemez teljes anyagát egyet-
len komponista jegyezné.
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megszólalhatnak azok a késő Ká-
dár-kori kiskamaszok, akik máig
sem heverték ki fájdalmukat. Azt az
égető érzést, amit csak azok tud-
nak átérezni, akiknek az örök sláger
Commodore 64 helyett a játékok-
ban szegény Commodore Plus/4-
et hozta a nyugatnémet Mikulás.
Az, hogy ezt végre kimondhattuk,
Ernest Cline kultikus regényének és
Spielberg filmváltozatának köszön-
hető, és ezzel máris nagy mentálhi-
giénés hasznot könyvelhettünk el.
Könyv és film is a szürke jövőben
játszódik, de a szivárványos nyolc-
vanas éveknek állít emléket, annak
az évtizednek, ami a Donkey Kong-
gal kezdődött, a Kincsvadászokkal
folytatódott, majd azzal végződött,
hogy John Cusack egy fej fölé emelt
boomboxból az In Your Eyest böm-
bölteti szíve hölgyének. Még jó,
hogy ennek az évtizednek a meg-
szállottja a jövő legnépszerűbb já-
téka, az OASIS tervezője, a geekek
istene, aki végrendeletében kihirde-
ti, hogy azé lesz egész virtuális ki-
rálysága, aki megtalálja a játékban
elrejtett kinyilatkoztatást, kocka-
nyelven a Húsvéti Tojást. Spielberg
kamaszai éppúgy a főgeek tojását
keresik, mint a gaz nagyvállalat gaz
főnöke, míg egy másik szint ver-
senyzői egy még eldugottabb kincs,
egy forgatókönyv nevű őskori vala-
mi hollétét kutatják. Szegények min-
dig lyukra futnak, de sebaj, mert az
alámerülés a virtuális valóságban
két pompázatos jelenetre – egy autó-
versenyre és egy Kubrick előtti fő-
hajtásra – is elég. Ez kétszer 10 perc
tiszta brillírozás, nem várt szép
eredmény a 71 éves Spielbergtől.
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Forgalmazza az InterCom
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